A.5

1. Samenvatting voorstel
Opstellen van een ‘ format schade aan gemeentelijke eigendommen’ om te komen tot een
vergelijkbare inventarisatie bij de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden.
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3. Toelichting
Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) registreert sinds 2013 de schades welke zijn ontstaan
tijdens de jaarwisseling aan gemeentelijke eigendommen bij de gemeenten in de Veiligheidsregio
Hollands Midden. De wijze van opbouw van het schadebedrag is per gemeente verschillend.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in juni 2015 besloten om een
format voor een eenduidige inventarisatie op te laten stellen, zodat de informatie vergelijkbaar wordt.

4. Implementatie en communicatie
De werkgroep Jaarwisseling & Schade stelt criteria op om te komen tot een eenduidige inventarisatie
van schades aan gemeentelijke eigendommen, welke aantoonbaar zijn ontstaan door vuurwerk en
overige schades aan gemeentelijke eigendommen (o.a. door vandalisme) in de nacht van de
jaarwisseling.

A.5 bijlage
Format Schades Jaarwisseling Gemeenten (versie 15-9-2015)
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft verzocht om na de
jaarwisseling een eenduidig opgebouwd schade-inventarisatie per gemeente op te stellen. Tijdens de
jaarwisseling hebben gemeenten te maken met schades aan gemeentelijke eigendommen. Om
onderling te kunnen vergelijken is dit concept format schade inventarisatie opgesteld. Het bestuur
heeft aangegeven dat het format simpel van aard kan zijn.
Definitie schade jaarwisseling
Materiele schade aan gemeentelijke eigendommen is alle schade, welke aantoonbaar is veroorzaakt
door vuurwerk, ook als het in oktober of november en overige schades aan gemeentelijke
eigendommen die ontstaan in de nacht van de jaarwisseling b.v. ten gevolge vandalisme.
Categorieën
1. Veel voorkomende schades. (Schades die bij veel gemeenten voorkomen)
2. Minder voorkomende schades (Schades die bij een enkele gemeente voorkomt)
3. Niet opnemen in schadebedrag i.v.m. vergelijking met andere gemeenten
1. Veel voorkomende schades
-

Afvalbakken (prullenbakken, kliko’s, hondenpoepbakken &hondenzakdispensers)
Onderbakken van straatkolken
Speeltoestellen
Verkeersborden
Kosten voor object verwijderen en herplaatsen (arbeidskosten e.d.)

2. Minder voorkomende schades
-

Bankjes
Bomen
Gazon
Lichtmast
Parkeerautomaten
Plastic containers
Straatnaamborden
Zoutopslag kist

3. Niet opnemen in schadebedrag ter vergelijking met andere gemeenten
-

Abri’s, indien geen gemeentelijk eigendom
Kosten uitrukken hulpdiensten/inzet hulpdiensten
Kosten voor verwijderen van objecten ter preventie
Letsel schade
Schoonmaakkosten gemeente

Totaal bedrag samenstellen
Aan het einde van het eerste kwartaal is het aannemelijk dat bij gemeenten de hoogte van de
bedragen met betrekking tot categorie 1 en 2 bekend zijn. Het Algemeen Bestuur(AB) van de VRHM
wil graag jaarlijks een overzicht ontvangen met daarin opgenomen een totaal bedrag1 per gemeente,
zodat inzichtelijk is hoe hoog de schade is aan gemeentelijke eigendommen.
Naast het verkrijgen van inzicht is het ook de bedoeling dat de gemeenten ‘best practises’ voor
schadebeperking uit te wisselen. Het BGC zal hiervoor het iniatief nemen.

1

Bedragen exclusief BTW vermelden.
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